
סוף שבוע תרבות
במלון יערים

מרץ-דצמבר 2017



״הומור בקולנוע הישראלי״ - רפי שרגאי  18:30 - 17:00
מיטב הסרטים המצחיקים מכל הזמנים. קומדיות ישראליות 

מעודנות, גסות, סאטיריות, מ"סלאח שבתי" דרך חבורת "לול", "סרטי 
בורקס", סרטים של אסי דיין ועד "מבצע סבתא" - וכולם כחול לבן! 

שרגאי - תסריטאי, במאי, מרצה לקולנוע במכון אבשלום, סמינר 
הקיבוצים, ואוני' בר אילן. 

ארוחת ערב  20:00 - 18:30
קפה וקינוחים בלובי שקד  20:30 - 20:00

״אין עליך אחותי״ - רוביק רוזנטל ודורי בן זאב   22:00 - 20:30
מופע מוסיקלי המטפל באופן שנון בנושא העברית העכשווית. 

דורי בן זאב ורוביק רוזנטל עושים כבוד לעברית במופע מוסיקלי 
ומעורר מחשבה. דורי בן זאב בשיריו השנונים ובמערכונים 

מצחיקים. רוביק רוזנטל מגיש דיאלוגים ופארודיות פרי כתיבתו 
הייחודית. מופע ישראלי מתובל היטב! בליווי הנגן יאיר סתווי.

11/3  - שבת 
תרגול מודרך של צ'י קונג  07:45 - 07:00

ארוחת בוקר  10:00 - 07:30
״עשר הדיברות למארחת השפוייה״ - תמי סירקיס   12:30 - 11:00

מופע סטנד-אפ קולינארי מצחיק ואנרגטי. 
שטף קולח של הומור מושחז, טיפים ותובנות. במופע שלל עצות 

מעשיות ומשעשעות )מאחת שעשתה המון טעויות...(. זאת הזדמנות 
לצחוק בקול גדול על עצמנו ועל הרגלינו.

הומור וסאטירה
ניקוי ראש במלון יערים

9 - 11 מרץ

9/3  - חמישי 
הגעה והתארגנות  17:00 - 15:00

ארוחת ערב  20:30 - 19:00
״ניקוי הראש הוא הכרחי״ - רבקה מיכאלי ורוני וייס  22:00 - 20:30

"זה הרגע לניקוי ראש" - ההומור והסאטירה של רוני וייס מלווים 
בקטעי שירה ונוסטלגיה עם רבקה מיכאלי. מפגש מוסיקלי מרגש, 

תוסס, מלא הומור וצבע, עם המלחין רוני וייס, ורבקה מיכאלי, 
המציגים יצירה מוסיקלית הומוריסטית סאטירית ומקורית, של 
למעלה מארבעה עשורים. הפארודיה על פסטיבלי הזמר, ועוד 

שירים וסיפורים, מבין כ-40 קטעים מקוריים שנכתבו ל"ניקוי ראש" 
ע"י רוני וייס. 

10/3  - ששי 
הליכת בוקר מעוררת ביער, כולל מתיחות  07:45 - 07:00

ארוחת בוקר  09:30 - 07:00

אפשרות בחירה )ברישום מראש( בין האופציות הבאות:  12:00 - 10:30
סדנת חומוס - סדנה שתעזור להפוך כל אחד מן המשתתפים 	 

למלך החומוס. איך מכינים? מה נותן טעם? מה יוצר את החומוס 
הטוב ביותר.

הרצאה מרתקת עם מומחי היין של יקב קדמא - מהו יין טוב? 	 
איך מגדלים את ענבי היין, איך בוצרים, מה ההבדל בין חביות עץ 

לחרס ועוד.

סיור רגלי מודרך בקיבוץ מעלה החמישה הסמוך למלון - הסיור 	 
כולל קצת היסטוריה, ביקור בחממת הסחלבים, ביקור ברפת 

וצפייה בחליבת הפרות ועוד.

ארוחת צהריים קלה  14:30 - 13:00
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״הקומדיה הישראלית בתיאטרון״ - ביטוי להתפתחות  18:30 - 17:00 
החברה הישראלית. הרצאה משולבת שחקנים -   

יונתן אסתרקין   
אפילו הרצל אמר שלדעתו "הקומדיה הקלה" תהיה הז'אנר המועדף 

על אזרחי ישראל במדינה שאותה ראה לנגד עיניו. ואכן, בישראל 
ובכלל עבור הבמה העברית, הקומדיה הקלה והסאטירה היו תמיד 

הז'אנר המועדף. בהרצאה שלפנינו ננסה להבין למה בעצם, מה 
ניתן ללמוד מהקומדיה והסאטירה שלנו, על התפתחות החברה 

הישראלית: מאהרון וולפסון עד חנוך לוין ואחריו, נציג דוגמאות 
של תמונות, מונולוגים ושירים ממחזות שונים, בשילוב קטעי וידאו 

נדירים.

ארוחת ערב  20:00 - 18:30
קפה וקינוחים בלובי שקד  20:30 - 20:00

"אגדת דשא" - שירה בציבור עם גבי ברלין  22:00 - 20:30
זֶמר עברי מכל התקופות. 

24/6  - שבת 
תרגול מודרך של צ'י קונג  07:45 - 07:00

ארוחת בוקר  10:00 - 07:30

"שיר לשלום" - מירי אלוני עם שירי להקת הנח״ל   12:30 - 11:00 
והלהקות הצבאיות   

מירי אלוני, כוכבת להקת הנח"ל לשעבר, שחקנית הסדרה "צומת 
מילר", בשירים שהטביעו חותם על תרבות הזמר העברי. "שיר 

לשלום", "בהאחזות הנח״ל בסיני", "הבלדה על חדווה ושלומיק",
"הבן יקיר לי אפרים", "לשיר זה כמו להיות ירדן".

שרים לך ישראל 
חוגגים עצמאות במלון יערים

22 - 24 ביוני

 22/6  - חמישי 
הגעה והתארגנות  17:00 - 15:00

ארוחת ערב  20:30 - 19:00

"הישראלי הנודד" - הצגה  22:00 - 20:30
יומן מסע ומוזיקה מרתק, הבוחן את המשותף והשונה בין הצועני 

הנודד ליהודי הנודד ואת תרבות הנדודים בכלל - עם תרמיל גדוש 
סיפורי נדודים ושירי מסע מקוריים, עוקב המופע בקריצה אחר 

הרפתקאותיו של הנווד הישראלי בעולם. השחקן אלעד שפוני נודד 
עם הקהל בין פלאי תבל ודמיון, עוטה אלף מסיכות ססגוניות ופורט 

על נימי ההרפתקנות. למסע המרתק מתלווים המוסיקאים שגיא 
אילנד וערן אדרי.

23/6  - ששי 
הליכת בוקר מעוררת ביער, כולל מתיחות  07:45 - 07:00

ארוחת בוקר  09:30 - 07:00

אפשרות בחירה )ברישום מראש( בין האופציות הבאות:  12:00 - 10:30
סדנת חומוס - סדנה שתעזור להפוך כל אחד מן המשתתפים 	 

למלך החומוס. איך מכינים? מה נותן טעם? מה יוצר את החומוס 
הטוב ביותר.

הרצאה מרתקת עם מומחי היין של יקב קדמא - מהו יין טוב? 	 
איך מגדלים את ענבי היין, איך בוצרים, מה ההבדל בין חביות עץ 

לחרס ועוד.

סיור רגלי מודרך בקיבוץ מעלה החמישה הסמוך למלון - הסיור 	 
כולל קצת היסטוריה, ביקור בחממת הסחלבים, ביקור ברפת 

וצפייה בחליבת הפרות ועוד.

ארוחת צהריים קלה  14:30 - 13:00



"הסטודיו למשחק" - רועי הורוביץ מראיין את מרים זוהר  18:30 - 17:00
שיחה עם מרים זוהר, כלת פרס ישראל, על החיים כשחקנית 

מובילה ומוערכת בישראל, על דרכה הארוכה על בימות התיאטרון 
מאז עלייתה ארצה, ב-45 שנות עבודתה ב"הבימה" ועד למעבר 
שלה לתיאטרון בית לסין. במפגש יידונו גם סרטים וסדרות בהן 

כיכבה, ואהבת הקהל העצומה, לה היא זוכה לאורך השנים. 

ארוחת ערב  20:00 - 18:30
קפה וקינוחים בלובי שקד  20:30 - 20:00
ששי קשת - "ביני לבינך"   22:00 - 20:30

ששי קשת, זמר, שחקן, על שנות ה-70, הסרט נורית, אהבה, נישואין. 
ערב מלא געגועים הרבה אהבה זיכרונות וחיוכים והרבה שירים 

המלווים אותנו, בכל חיינו בארץ הזאת. 

9/9  - שבת 
תרגול מודרך של צ'י קונג  07:45 - 07:00

ארוחת בוקר  10:00 - 07:30

"למי למי יש יותר כבוד" - רפי שרגאי  11:00
אתם מוזמנים למפגש בלתי נשכח עם מיטב מחזות הזמר 

הישראליים בכל הזמנים כפי שנלכדו בעין מצלמות הטלויזיה 
והקולנוע. "אי לייק מייק" "קזבלן", "סלאח שבתי", "אל תקרא 

לי שחור", "עוץ לי גוץ לי", "בוסתן ספרדי", "שלמה המלך ושלמי 
הסנדלר", "כנר על הגג" ועוד...

מרצה: רפי שרגאי, תסריטאי, במאי ומרצה לא שיגרתי לקולנוע. 

הערב מחזמר
הצדעה למחזות הזמר הישראליים שנמשיך לאהוב

7 - 9 ספטמבר

7/9  - חמישי 
הגעה והתארגנות  17:00 - 15:00

ארוחת ערב  20:30 - 19:00

"פניני מחזמר" - לימור שפירא  22:00 - 20:30
הזמרת לימור שפירא במיטב הלחנים והשירים האהובים מכל 

מחזות הזמר הגדולים.

8/9  - ששי 
הליכת בוקר מעוררת ביער, כולל מתיחות  07:45 - 07:00

ארוחת בוקר  09:30 - 07:00

אפשרות בחירה )ברישום מראש( בין האופציות הבאות:  12:00 - 10:30
סדנת חומוס - סדנה שתעזור להפוך כל אחד מן המשתתפים 	 

למלך החומוס. איך מכינים? מה נותן טעם? מה יוצר את החומוס 
הטוב ביותר.

הרצאה מרתקת עם מומחי היין של יקב קדמא - מהו יין טוב? 	 
איך מגדלים את ענבי היין, איך בוצרים, מה ההבדל בין חביות עץ 

לחרס ועוד.

סיור רגלי מודרך בקיבוץ מעלה החמישה הסמוך למלון - הסיור 	 
כולל קצת היסטוריה, ביקור בחממת הסחלבים, ביקור ברפת 

וצפייה בחליבת הפרות ועוד.

ארוחת צהריים קלה  14:30 - 13:00



"בדרך לגימנסיה" - יורם רותם וכפיר עוז   18:30 - 17:00 
על אריק איינשטיין וההרכבים הבולטים בחייו   

מופע מוסיקלי מחכים ומרגש. יורם רותם עורך התכנית ארבע אחרי 
הצהריים בגל"צ. מומחה ליוצרים ויצירות בזמר העברי.

ארוחת ערב  20:00 - 18:30
קפה וקינוחים בלובי שקד  20:30 - 20:00

דפנה ארמוני ודניאל תמיר  22:00 - 20:30
אריק איינשטיין - מזווית אישית. דפנה ארמוני מספרת על היכרות 

וחברות עם אריק ושרה משיריו ומשירי שלום חנוך. 

18/11  - שבת 
תרגול מודרך של צ'י קונג  07:45 - 07:00

ארוחת בוקר  10:00 - 07:30

"סימן שאתה צעיר" - אילנה כץ   11:00
אריק וההרכבים הגדולים. שירה בציבור. משירי הלהקות הגדולות 

בהן לקח חלק האמן האהוב אריק איינשטיין: להקת הנח״ל, בצל ירוק, 
החלונות הגבוהים, התרנגולים, שלישיית גשר הירקון וחבורת לול: 

״אדוני השופט״, ״שיר השוק״, ״אהבת פועלי בניין״, ״אינך יכולה״, ״זמר 
נוגה״, ״הבלדה על יואל מוישה סלומון״, ״סימן שאתה צעיר״ ועוד.

אילנה כץ זמרת ומנחת מופעי שירה בציבור, מובילה מספר 
מועדוני זמר ברחבי הארץ, אותם היא מנהלת, מנחה, ומארחת 

אמנים ברשויות רבות ברחבי הארץ.

אריק וההרכבים הגדולים
מחווה לאריק איינשטיין

16 - 18 נובמבר 

16/11  - חמישי 
הגעה והתארגנות  17:00 - 15:00

ארוחת ערב  20:30 - 19:00
יואב קוטנר - "אני ואתה נשנה את העולם"   22:00 - 20:30

על המהפכה שחולל אריק איינשטיין בזמר העברי, כולל הקלטות 
נדירות ומפגשים אישיים.

17/11  - ששי 
הליכת בוקר מעוררת ביער, כולל מתיחות  07:45 - 07:00

ארוחת בוקר  09:30 - 07:00

אפשרות בחירה )ברישום מראש( בין האופציות הבאות:  12:00 - 10:30
סדנת חומוס - סדנה שתעזור להפוך כל אחד מן המשתתפים 	 

למלך החומוס. איך מכינים? מה נותן טעם? מה יוצר את החומוס 
הטוב ביותר.

הרצאה מרתקת עם מומחי היין של יקב קדמא - מהו יין טוב? 	 
איך מגדלים את ענבי היין, איך בוצרים, מה ההבדל בין חביות עץ 

לחרס ועוד.

סיור רגלי מודרך בקיבוץ מעלה החמישה הסמוך למלון - הסיור 	 
כולל קצת היסטוריה, ביקור בחממת הסחלבים, ביקור ברפת 

וצפייה בחליבת הפרות ועוד.

ארוחת צהריים קלה  14:30 - 13:00



"אהבה בראי הקולנוע"  - הרצאה משולבת קטעי קולנוע   18:30 - 17:00 
עם ד"ר ירון זיו   

מערכות יחסים אנושיות הם בין הנושאים המרכזיים בהם עוסק 
הקולנוע. המשפחה, הזוגיות, מהוות את מוקד ההתעניינות של 

כולנו כבני אדם: אהבה, קנאה, שנאה, רומנטיקה, ארוטיקה, דיאלוג, 
משברים ופרידות - מהווים חלק מהותי בחיינו . בהרצאה זו נשוחח 

על מערכות יחסים שונות, מהותן, אופיין, ונתבל את ההרצאה  
בהדגמות מתוך סרטי קולנוע.

ארוחת ערב  20:00 - 18:30
קפה וקינוחים בלובי שקד  20:30 - 20:00

"אומרים אהבה יש בעולם" - שלומית אהרון   22:00 - 20:30 
במופע שירי אהבה   

שלומית אהרון זמרת מופלאה, בערב אישי שכולו אהבה, איכותי 
ומרגש בו תשיר ממבחר שיריה הנפלאים שליוו אותה לאורך דרכה 
המוסיקאלית. לאורך המופע ובין סיפוריה האישיים, לוקחת אותנו 

שלומית עם קולה המרגש, לשירי האהבה בקלאסיקה הטובה של 
ארץ ישראל, לשירים שליוו אותה לאורך הקריירה שלה ב"הכל 

עובר חביבי", לקטעים נבחרים מתוך מחזות הזמר שלקחה בהם 
חלק. 

23/12  - שבת 
תרגול מודרך של צ'י קונג  07:45 - 07:00

ארוחת בוקר  10:00 - 7:30
יהודה אליאס - "לא דיברנו עוד על אהבה"   12:30 - 11:00

יהודה אליאס, זמר, רומנטיקן, מגיש שירת אהבה מרגשת 
בקולו המיוחד.

מה זאת אהבה?
על אהבה בחורף, במלון יערים

21 - 23 דצמבר

21/12  - חמישי 
הגעה והתארגנות  17:00 - 15:00

ארוחת ערב  20:30 - 19:00

"אהבה ונוסטלגיה" - דורון מזר  22:00 - 20:30
מופע מוסיקלי סוחף ומרגש של שירי האהבה מכל הזמנים  

22/12  - ששי 
הליכת בוקר מעוררת ביער, כולל מתיחות  07:45 - 07:00

ארוחת בוקר  09:30 - 07:00

אפשרות בחירה )ברישום מראש( בין האופציות הבאות:  12:00 - 10:30
סדנת חומוס - סדנה שתעזור להפוך כל אחד מן המשתתפים 	 

למלך החומוס. איך מכינים? מה נותן טעם? מה יוצר את החומוס 
הטוב ביותר.

הרצאה מרתקת עם מומחי היין של יקב קדמא - מהו יין טוב? 	 
איך מגדלים את ענבי היין, איך בוצרים, מה ההבדל בין חביות עץ 

לחרס ועוד.

סיור רגלי מודרך בקיבוץ מעלה החמישה הסמוך למלון - הסיור 	 
כולל קצת היסטוריה, ביקור בחממת הסחלבים, ביקור ברפת 

וצפייה בחליבת הפרות ועוד.

ארוחת צהריים קלה  14:30 - 13:00
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